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Zoo Brno, která má za sebou více jak půlstoletí existence, nabízí návštěvníkům na ploše 62 hektarů jedinečnou příležitost setkat se s cca patnácti stovkami zvířat 
přibližně 300 druhů. V současné době představuje ideální místo pro odpočinek, relaxaci a poznání v hektickém prostředí velkoměsta - a přesto uprostřed nádherné 
přírody lesoparku Mniší hory v Brně-Bystrci. Brněnská zoologická zahrada je však nejenom centrem oddechu a poznání, je také odborným pracovištěm a součástí 
Národní sítě záchranných stanic. V jejím rámci pečuje o zraněná zvířata z okolní přírody, která po vyléčení a rekonvalescenci vrací opět na místo nálezu. Zoo Brno 
rovněž provozuje záchytné CITES-centrum, které přijímá zvířata zadržená celníky nelegálním obchodníkům. Spolu se Stanicí mladých přírodovědců brněnská zoo již 
dlouhá desetiletí pěstuje v dětech a mladých lidech vztah a úctu k přírodě, životu i sobě navzájem. Množství odborných i laických přednášek, kulturních akcí, výstav i 
programů pro handicapované děti – to vše dotváří činnost organizace, která je od roku 1953 nedílnou součástí jihomoravské metropole.               
 

Světový den zvířat v Zoo Brno  
 

Návštěvníci s příjmením z říše živočichů budou mít tento den vstup do zoo zdarma. 
 
U příležitosti Světového dne zvířat budou mít v neděli 4. 10. 2009 všichni návštěvníci, kteří se u pokladen 
prokážou dokladem totožnosti s příjmením z říše živočichů (např. Sojka, Hrdlička, Vlk, Daněk, Srnec, Zajíc 
apod.), vstup do areálu zdarma. 
 
 

Podzimní otevírací doba Zoo Brno 
 
V měsíci říjnu (a také březnu) je zoo otevřena od 9.00 do 17.00 hod., (v listopadu až únoru od 
9.00 do 16.00 hod. Od dubna do září pak od 9.00 do 18.00 hod.). 
 
Vláček pro návštěvníky bude v provozu během podzimních týdnů již jen o víkendech. 
 

 

Prezentace architektonické studie Nového vstupního areálu Zoo Brno a 
diskuze s občany 

 
V loňském roce vypsala brněnská zoologická zahrada 
veřejnou soutěž na architektonickou studii nového 
vstupního areálu. Ten je vzhledem ke kapacitně 
nevyhovujícímu stávajícímu vstupu v Bystrci nezbytnou 
podmínkou dalšího rozvoje brněnské zoo. V soutěži zvítězil 

návrh brněnského atelieru ARCH DESIGN s projektem vstupu, který zdůrazňuje šetrný přístup 
k zachování kvality navazujících obytných zón v MČ Brno-Kníničky, v návaznosti na chráněnou 
přírodní lokalitu Mniší hory a biokoridor Svratky.  
Koncept vstupního areálu vychází ze dvou objektů částečně zapuštěných do mírně svažitého terénu. 
Objekty jsou tvarovány v organických křivkách, které je tak nenásilně začleňují do přírodního 
prostředí. Jsou otevřeny směrem k jihu do rekreačního parku řeky Svratky, směrem severním 
k rodinné zástavbě jsou zasypány a osázeny zelení. Oba objekty jsou na úrovni střech spojeny pěší 
lávkou, která přemosťuje veřejnou komunikaci směrem do areálu zoo. V objektech jsou umístěny 
nezbytné administrativní a technické provozy, novinkou bude atraktivní mořské akvárium, chybět 
nebude ani restaurace, sociální zázemí a prodejna suvenýrů. Součástí navrhovaného projektu je i 
nová autobusová zastávka, velkokapacitní parkoviště pro cca tři stovky automobilů a 10 autobusů. 
Realizace projektu předpokládá finanční prostředky v celkové výši cca 200 milionů korun, které se 
zoo pokusí získat z evropských fondů s podporou rozpočtu města Brna.  
Na základě připomínek občanů městské části Brno-Kníničky byla architektonická studie 
upravena. Prezentace upravené studie se za účasti vedení Zoo Brno a zástupců Arch 
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Designu, projektanta stavby, uskuteční 1. 10. 2009 od 17.30 hod. v přednáškovém sále 
Správní budovy Zoo Brno. 
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